Protokół Nr XVIII/2016
z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
30 marca 2016r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca Rady.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 14.30 do godz. 15.30.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 14 Radnych.
Nieobecni Radni: p.J.Matoga.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XVIII zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Poinformowała, Ŝe porządek obrad został Radnym dostarczony wraz z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji (załącznik nr 3 do protokołu), po czym odczytała jego treść.
Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś propozycje wprowadzenia nowych punktów do dzisiejszego porządku obrad?”
Radni nie złoŜyli takich wniosków, natomiast Przewodnicząca Rady – p.A.ModrzejewskaPotaczek złoŜyła wniosek o zmianę porządku obrad w taki sposób, aby punkt 9 tj. „Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mszana Dolna” przełoŜyć jako punkt 3 (po punkcie 2), ze względu na
zaproszonych Gości.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę
porządku obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, 14 głosami „za” (jednogłośnie) 0 - „przeciw”,
0 - „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.
Po głosowaniu, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na sali znajduje się 14 Radnych, co
stanowi quorum uprawniające Radę do podejmowania wiąŜących uchwał.

Ad.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Mszana Dolna.
p.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa
w 2015 roku, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
JeŜeli chodzi o stan zagroŜenia przestępczością – to od kilku lat obserwuje się spadek tej
przestępczości „pospolitej”, natomiast coraz więcej jest wypadków drogowych i zagroŜenie
w komunikacji jest bardzo duŜe.

1

JeŜeli chodzi o przestępstwa o charakterze kryminalnym to w 2015 roku było ich trochę więcej
niŜ w 2014 roku.
Nastąpił spadek wykrywalności – w zeszłym roku wskaźnik ten wyniósł 65,8%.
JeŜeli zaś chodzi o udział nieletnich w przestępstwach – to jest zauwaŜalny spadek, ale jest to
bardziej wynikiem tego, Ŝe trudniej jest wykryć przestępstwo popełnione przez nieletnich –
stwierdziła Pani Komendant.
JeŜeli chodzi o strukturę wykroczeń wnioskowych czyli tych kierowanych do rozstrzygnięcia
do sądu, to najwięcej jest wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji.
Szczegółowe informacje zawiera wspomniany wyŜej załącznik nr 4 do protokołu.
W dalszej części p.A.Pękała - Komendant Policji udzieliła odpowiedzi na zapytanie Radnego
p.J.Szynalika w sprawie przyczyn słabej wykrywalności przestępstw informując, Ŝe jest to
związane ze zmianą struktury przestępczości (wchodzą nowe rodzaje przestępstw takich jak np.
oszustwa internetowe, które zaniŜają tą statystykę).
W odniesieniu do tego punktu porządku obrad p.J.Spędzia – Komendant StraŜy Miejskiej
przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w 2015 roku.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pytania:
Radny p.B.Piątkowski – zwrócił się z zapytaniem o efekty kontroli StraŜy Miejskiej
w zakresie wyrzucania śmieci i spalania śmieci w piecach.
Zwrócił takŜe uwagę, Ŝe moŜe warto byłoby przyglądnąć się parkowaniu samochodów na
terenie Miasta.
Komendant StraŜy Miejskiej ustosunkowując się do uwagi Radnego poinformował, Ŝe StraŜ
Miejska sprawdza tego typu działania (parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych)
i wystawia mandaty karne, nie moŜe być natomiast w kaŜdym miejscu.
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą o przybliŜenie incydentu
odkrycia nielegalnego wysypiska śmieci, jak równieŜ zasugerowała, aby na stronie
internetowej zamieścić zdjęcie tego nielegalnego wysypiska z informacją o nałoŜeniu kary chodzi o to by to nagłośnić.
Pani A.Sasal stwierdziła, Ŝe śmieci są odbierane od mieszkańców Miasta i ktoś musiał wykazać
się determinacją, Ŝeby 8 worków wywieźć pod Grunwald.
p.J.Spędzia – potwierdził, Ŝe takie działania zostaną podjęte (będziemy informować).
p.A.Modrzejewska-Potaczek – poprosiła o zwrócenie uwagi na osoby przebywające w rejonie
ulicy Krakowskiej (Bar Bistro) oraz w rejonie od Stinga w kierunku oczyszczalni i zaśmiecanie
tych terenów.
Komendant StraŜy Miejskiej – odpowiedział, Ŝe teren ten jest monitorowany przez StraŜ
Miejską i wystawiane są mandaty za zaśmiecanie. Komendant zapewnił równieŜ, Ŝe będzie
miał to na uwadze.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe rośnie problem z podmiotami gospodarczymi jeŜeli
chodzi o śmieci i Ŝe będą kontrolowane umowy, bo śmieci są przez nich albo podrzucane, albo
wywoŜone w inne miejsca, podając dla przykładu ostatni taki incydent, który miał miejsce na
ulicy Zielonej.
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Pan Burmistrz poruszył teŜ problem parkowania i podkreślił, Ŝe brakuje tych miejsc
parkowania.
Nadmienił teŜ o sprawie budowy chodnika przy ulicy Zakopiańskiej, informując jednocześnie,
Ŝe będzie on zrobiony na całej długości.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia punktowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Projekt uchwały przedstawiła p.H.Krzysztofiak – inspektor ds. budownictwa – która wyjaśniła,
Ŝe potrzeba przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
związana była z koniecznością opracowania w zeszłym roku projektu stacji uzdatniania wody.
Gdy został złoŜony wniosek o pozwolenie na budowę, okazało się, Ŝe brak jest zapisów
dopuszczających tego typu inwestycje w terenach, gdzie została zaprojektowana stacja, studnie,
zbiorniki wyrównawcze. Oprócz tego był wniosek prywatnego inwestora, który ma moŜliwość
uzyskania dotacji unijnej na budowę obiektu całodobowej opieki osób starszych.
p.M.Mrówka – architekt, projektant – w uzupełnieniu poinformowała, Ŝe Rada Miasta w maju
i w czerwcu podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna. Zmiana ta dotyczyła w przewaŜającej
części dostosowania przeznaczenia terenu do istniejącego stanu, czyli do występujących na
tych obszarach ujęć wody, suw (stacji uzdatniania wody), zbiorników wyrównawczych, itp.
Te urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej znajdowały się w obszarach, które nie były
przeznaczone na ten cel. To były tereny zieleni, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gdzie takie przeznaczenie uniemoŜliwiało jakąkolwiek działalność rozbudowy, przebudowy,
remontów, itd. tych urządzeń zaopatrzenia w wodę.
Oprócz tego były dwa wnioski: jeden wniosek inwestora, który posiada duŜy obiekt
rekreacyjno-wypoczynkowy o odpowiednich parametrach i wysokości. PoniewaŜ plan
zagospodarowania przestrzennego nie zawierał Ŝadnych zapisów w odniesieniu do istniejących
obiektów (budynek był o wyŜszej wysokości niŜ dopuszczał plan w związku z tym ten inwestor
nie mógł dokonać Ŝadnej przebudowy) w związku z tym został wprowadzony taki zapis w §10,
który w tej chwili odnosi się do wszystkich obiektów istniejących, a który umoŜliwi
rozbudowę, przebudowę tych istniejących wszystkich obiektów, których parametry nie są
dostosowane do zapisów planu obowiązującego.
Drugi wniosek był o wyznaczenie w planie terenu, który umoŜliwiałby realizację obiektu
rehabilitacyjno-rekreacyjnego – będą to tereny zabudowy usługowej opieki długoterminowej
i rekreacji w zieleni urządzonej (rysunek planu nr 5).
Przy okazji wprowadzono pewne korekty dostosowania do obowiązujących przepisów, do
opracowań, które są obowiązujące, m.in. do map zagroŜeń powodziowych.
Plan był wyłoŜony do publicznego wglądu.
W dalszej części na prośbę Przewodniczącej Rady Pani H.Krzysztofiak – inspektor ds.
budownictwa omówiła poszczególne rysunki planu (w zakresie czego dotyczą) załączone do
projektu uchwały. Podczas omawiania rysunki te były wyświetlane na wyświetlaczu.
Burmistrz Miasta natomiast dodał, Ŝe te zmiany umoŜliwią konkretne działania w zakresie
opracowania stacji uzdatniania wody Mszanka tak jak ustaliliśmy, Ŝe zmieniamy lokalizację
stacji uzdatniania, zmieniamy przebieg linii rurociągu tłocznego, zbiorniki pozostają i moŜe
w m-cu maju uda się nam opracować dokumentację projektową.
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Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z prośbą o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, a takŜe wyraŜenia zgody wszystkich Radnych na pominięcie odczytywania
projektu uchwały (ze względu na jego obszerność), Przewodnicząca obrad zanim jeszcze
przystąpiła do głosowania nad projektem tej uchwały poprosiła o przedstawienie stanowiska
Komisji.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
– poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady – p-.A.Modrzejewska-Potaczek poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/156/2016 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodnicząca
Rady poinformowała, Ŝe Pani Kierownik MOPS zwróciła się z prośbą, aby pkt 13 tj.
„Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Mieście Mszana Dolna na lata 2016-2018” omówić wcześniej, poniewaŜ Pani Dyrektor
ma inne zobowiązania.
Przewodnicząca Rady zwróciła się zatem do Radnych z zapytaniem, czy zgadzają się aby
w tej chwili zająć się tym projektem uchwały.
Radni wyrazili zgodę.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Mieście Mszana Dolna na lata 2016-2018.
p.S.Kogut – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
poinformowała, Ŝe Program był omawiany na Komisji Zdrowia, był uzgadniany równieŜ
z Panią Skarbnik, po czym odniosła się do planu finansowego informując, Ŝe są to dane
szacunkowe, które mogą być zrealizowane, a nie muszą. Natomiast wykazanie tego będzie
w corocznym raporcie przebiegu działania.
Następnie, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są jakiejś pytania”, po czym
nadmieniła, Ŝe projekt znajduje się w materiałach.
Zwróciła się równieŜ do p.S.Dziadkowiec o przedstawienie stanowiska Komisji.
p.S.Dziadkowiec – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Profilaktyki UzaleŜnień i Spraw
Socjalnych poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Gminnego Programu
Wspierania Rodziny.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła się z
zapytaniem „ czy są jakieś pytania co do tego programu”?
Wobec braku pytań, Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały, po czym poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/157/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mszana Dolna na lata 2016-2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – poinformował, Ŝe sesja była niedawno. Po tym okresie
były to sprawy:
 związane z kontynuacją przygotowania dokumentacji pod stację uzdatniania wody,
sprawy związane z uzgodnieniem trasy przejścia wodociągu po terenach właścicieli
prywatnych.
 uzupełnienie dokumentów do projektu przebudowy klatki schodowej w Przedszkolu.
 ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Słowackiego. Burmistrz Miasta
poinformował, Ŝe „po analizie projektu, który został opracowany, doszliśmy do
wniosku, Ŝe wyłączymy część robót elektrycznych z finansowania Miasta”.
Po rozmowach roboty te przejmie na siebie „Tauron” (zaoszczędzamy minimum 100
tys.zł.). Zrezygnowano równieŜ z dodatkowych oświetleń, bo uwaŜamy, Ŝe ilość lamp
na tej ulicy jest wystarczająca.
 kończy się projekt chodnika na Słomkę – chodnik jest zgłoszony na rok przyszły.
 jest przygotowany projekt dzierŜawy budynku MOK-u na 25 lat. Trzeba będzie
zastanowić się w jakiej kwocie moglibyśmy partycypować w remoncie wewnętrznym
tego obiektu.
 sprawy związane z organizacją Światowych Dni MłodzieŜy.
Ad.5. Wystąpienia zaproszonych Gości.
Brak zgłoszeń.
Ad.6. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.J.StoŜek – zwrócił się o:
1) wymalowanie w rejonie stadionu przynajmniej jednego przejścia dla pieszych w
związku ze Światowymi Dniami MłodzieŜy (od strony Inco, jak przechodzi się przez
mostek);
2) zwrócił się z prośbą do radnych, by kaŜdy w swoim okręgu przeszedł teren i ustalić,
gdzie są te dzikie wysypiska. Przy tej okazji Radny poinformował o problemie
wyrzucanych śmieci (rejon rzeki Mszanki, Raby) i zaplanowanej akcji sprzątania
brzegów rzeki Mszanki i Raby.
Radna p.J.Flig – w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej zwróciła się z prośbą o podreperowanie
dziur w drodze – odnoga ulicy Leśnej do P.Budacza.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zarządziła 10- minutową
przerwę.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek przystąpiła do
realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj.:

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2016 po stronie
dochodów i wydatków.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do pani Skarbnik Miasta o zreferowanie tematyki
dotyczącej zarówno zmian w budŜecie jak i zmian w WPF.
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Pani Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe w tej uchwale zwiększa się dochody budŜetu o kwotę
12.490,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
Zwiększa się równieŜ wydatki o tą samą kwotę, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 2.1 – to uszczegółowienie wydatków według grup wydatków.
Załącznik nr 3 – to zmiany w planie dotacji udzielanych z budŜetu miasta – jest dopisane tylko
12.000 zł do dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Pani Skarbnik od razu omówiła teŜ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie
z objaśnieniami załączonymi do projektu uchwały (dochody i wydatki budŜetowe zwiększono
o kwotę 12.490,00zł, wynik budŜetu – bez zmian, przychody – bez zmian, rozchody – bez
zmian) .
Po omówieniu tego projektu Pani Skarbnik Miasta, jak równieŜ Przewodnicząca Rady zwróciła
się o zadawanie pytań.
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji BudŜetowoGospodarczej o przedstawienie stanowiska Komisji, a następnie o odczytanie projektu
uchwały.
p.A.Sasal – poinformowała, Ŝe w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji
BudŜetowo-Gospodarczej. Obydwa projekty uchwał, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Po przedstawieniu stanowiska Komisji, p.A.Sasal przystąpiła do odczytania projektu uchwały,
który to projekt był równieŜ wyświetlony na wyświetlaczu.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/158/2016 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały. Projekt ten był równieŜ
wyświetlany na wyświetlaczu.
Po odczytaniu projektu uchwały przez p.A.Sasal, Przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/159/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały został Radnym przedłoŜony razem
z materiałami, po czym zwróciła się o zadawanie pytań co do tego projektu.
Przewodnicząca Rady odczytała równieŜ uzasadnienie załączone do projektu uchwały.
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Zgodnie z uzasadnieniem do programu wprowadza się kwotę: 54.231,69zł ( niewykorzystane
środki za 2015 r.).
Rozdysponowuje się ją w następujący sposób:
1) ZSM Nr 2 – 6.000,00zł na spektakl profilaktyczny,
2) Konkurs ofert – zostaje dołoŜone 12.000,00zł ( będzie po raz drugi ogłoszony konkurs)
3) Rezerwa - zostaje dołoŜone 36.231,69zł
Wobec braku pytań, zwróciła się do Radnych o pominięcie odczytywania projektu uchwały.
Radni wyrazili zgodę.
Projekt uchwały został natomiast wyświetlony na wyświetlaczu.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 14 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/160/2016 w sprawie zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, Ŝe generalnie te stawki dotyczą budynków, które nie są
zamieszkałe, natomiast są wytwarzane odpady komunalne (albo są zamieszkałe okresowo). Pan
Burmistrz przedstawił takŜe wysokość tych stawek, zgodnie z projektem uchwały.
W dalszej części, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska
Komisji
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska - wyjaśnił, Ŝe stawki dotyczą
nieruchomości niezamieszkałych (tj. domków letniskowych i domów w budowie).
Komisja pozytywnie zaopiniowała te trzy projekty uchwał.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
jakieś pytania do tej tematyki”?
p.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem: „czy nieruchomości
niezamieszkałe w rozumieniu tej ustawy, to nie są teŜ firmy?”
p.J.StoŜek – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska - odpowiedział, Ŝe nie i wyjaśnił
kwestie, które reguluje projekt uchwały. Co zaś do przedsiębiorców (firm) to trwają prace nad
rozwiązaniami, o czym wspominał Pan Burmistrz (kontrola umów). Jest teŜ propozycja
wprowadzenia kodów paskowych.
W trakcie dyskusji powstało szereg wątpliwości, co do tego, czy jest to opłata miesięczna, czy
za worek i wątpliwości co do deklarowania okresu i ilości pojemników.
Pan Burmistrz – wyjaśnił, Ŝe w punkcie G wzoru deklaracji jest to uregulowane (deklarowanie
ilości pojemników).
W trakcie dalszej dyskusji, Pan Burmistrz zasugerował, Ŝe trzeba byłoby zrobić trzy odrębne
deklaracje: dla tych co mieszkają, dla tych co nie mieszkają i dla tych co prowadzą działalność
gospodarczą.
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Wobec
dalszych
wątpliwości
Radnych,
Pan
Burmistrz
o przesunięcie tych trzech projektów uchwał na następną sesję.

złoŜył

wniosek

Przewodnicząca Rady poddała zatem pod głosowanie wniosek o przesunięcie trzech projektów
uchwał (dot. gospodarki odpadami) na kolejne sesje.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła wniosek
o przesunięciu tych projektów uchwał na kolejne sesje.
P.A.Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji.

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przesunięty.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Przesunięty.
Ad.13. – rozpatrzono wcześniej.

Ad.14. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Miasto Mszana Dolna za 2015 rok.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna za 2015 rok
przedstawiła p.J.Flig – Przewodnicząca Komisji Oświaty. Sprawozdanie stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało wyświetlone na wyświetlaczu.
Po wyjaśnieniu i omówieniu sprawozdania, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem:
„czy są jakieś pytania”.
Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj:

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta –
p.J.Kowalczyk:
► jeŜeli chodzi o kontrolę parkowania szczególnie w święta i w niedzielę – Burmistrz Miasta
wyjaśnił, Ŝe wystąpi do pani Komendant Policji z prośbą o to, by Policja przejechała się
w niedzielę przed południem, by w rejonie Rynku zdyscyplinować kierowców, bo ludzie
muszą mieć dojazd do domów.
► przejście k/stadionu – sprawa jest bezdyskusyjna. Pan Burmistrz wydał dyspozycję Panu
Dyrektorowi ZGK.
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► akcja śmieci – na roboczo zastanowimy się kogo i na ile włączyć w tą akcję.
► remont ulicy Leśnej – Pan Burmistrz poinformował, Ŝe spróbuje wykorzystać zakupioną
przez Pana Dudzika maszynę do produkcji asfaltu na gorąco do łatania dziur. Do tej pory
ratowaliśmy się asfaltem na zimno, a to nic nie daje.

Ad.16. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta
w okresie między sesjami. Poinformowała, Ŝe tych pism było kilka, po czym przedstawiła ich
tematykę i podała od kogo wpłynęło, zgodnie z prowadzonym spisem spraw.
Przewodnicząca Rady dodała równieŜ, Ŝe wszystkie pisma są dostępne w Biurze Rady.

Ad.17. Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady p.A.Modrzejewska-Potaczek podziękowała za
składkę w okresie wielkanocnym na chleby dla mieszkańców.
Radny p.B.Piątkowski – zwrócił uwagę, Ŝe „chcemy karać kierowców za to, Ŝe nie mają gdzie
parkować, to sprawa jest bardzo prosta - proszę Pana Burmistrza o wydanie polecenia dla Pani
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2, by brama na okres niedzielny została otwarta od
szkoły i wtedy jest juŜ 10 miejsc parkingowych dla kierowców”.
Burmistrz Miasta – stwierdził, Ŝe wniosek jest słuszny, bo zamykanie bramy nic nie daje (nie
zabezpiecza szkoły).

Ad.18. Zamknięcie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta.
Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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